
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

Мета курсу – формування системи знань з методології та практичного 
здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового 
забезпечення ліквідаційних процедур; формування у студентів знань основних 
положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових 
взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності та формування у них 
системного уявлення про дисципліну, що читається та вироблення навичок 
прийняття рішень з проблем виявлення та ідентифікації ризиків, способи їх 
виявлення та мінімізації, що застосовуються на фінансових ринках як 
національного, так і міжнародного рівнів.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Фінанси, 
Основи менеджменту, Маркетинг, Страхування, Економічний аналіз, 
Фінансовий менеджмент, Стратегічне управління, Фінансовий аналіз тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати знання, вміння та навички для 
теоретичного та практичного освоєння проблем і перспектив енергетичного 
менеджменту та планувати, організовувати, реалізовувати, презентувати 
відповідні наукові дослідження; здатність організовувати та проводити 
управлінські дослідження, використовуючи сучасну методологію та 
інформаційні технології; знання історичних засад розвитку теорії і практики 
менеджменту, ідейних вчень класиків енергетичного менеджменту, 
фундаментальних постулатів та парадигм менеджменту, новітніх прогресивних 
тенденцій розвитку ризиків в менеджменті та антикризового управління; знання 
класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження соціально-
економічних явищ та процесів у різних сферах менеджменту; здатність 
застосовувати одержані знання з різних предметних сфер менеджменту для 
формулювання нових теоретичних трактувань і положень, практичних адресних 
рекомендацій і пропозицій; здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові 
зв’язки між економічними явищами та процесами у сфері ризик-менеджменту, 
ідентифікувати та оцінювати фактори впливу; знання особливостей, 
інструментарію, новітніх напрямків менеджменту персоналу та здатність 
формувати ефективну сучасну систему ризиків в менеджменті. 

Програмні результати навчання: 
знати: класифікацію і види ризиків; місце ризику в інвестуванні капіталу; 
сутність і зміст венчурного капіталу; способи оцінки ступеню ризику; зміст та 
організацію механізму управління ризиком; прийоми управління мірою ризику; 
сутність і структуру страхування і перестрахування, їх види і форми; 
класифікацію основних фінансових ризиків і методику оцінки їх впливу; 
підходи до оцінки ризику; кількісні методи оцінки ризику; способи протидії 



фінансовому ризику; методи оцінки та прийняття фінансових рішень в умовах 
невизначеності; методи прогнозування можливого банкрутства підприємств;  
вміти: оцінити об’єм ризику і його ймовірність; вибрати оптимальну 
господарську ситуацію і найменш ризиковане вкладення капіталу; здійснювати 
аналіз можливих збитків; знаходити основні причини збитків інвестиційних 
проектів та шляхи їх запобігання; знайти прийнятний в даній ситуації прийом 
зниження ступеню ризику; розрахувати розмір страхової тарифної ставки, 
страхову суму, страховий внесок, страхове відшкодування, а також виконати 
інші розрахунки по страхуванню і перестрахуванню; розрахувати розмір 
очікуваної ставки прибутку, норми прибутку на акції, середньозважену вартість 
капіталу та побудувати графік можливого руху інвестицій та граничної вартості 
капіталу; проводити аналіз фінансового і техніко-економічного стану 
неплатоспроможних підприємств; вільно орієнтуватися в термінології курсу, 
вміти пояснювати терміни, що зустрічаються в теоретичному викладі; 
визначати роль фінансових інструментів у зниженні фінансових ризиків 
інвесторів, зрозуміти їх структуру і механізм функціонування; аналізувати 
процеси, що відбуваються на фінансових ринках та їх вплив на діяльність 
компаній; аналізувати отримувану з даних бухгалтерського обліку інформацію; 
знати інструменти на ринку цінних паперів і вміти визначати їх вартість; 
освоїти теорію виявлення системи цільових факторів вартості компанії;  
володіти: знаннями теоретичних основ управління фінансовим ризиком, 
загальних принципів організації ризик-менеджменту, загальних методів і 
показників, які застосовуються для оцінки економічних ризиків, системи 
показників оцінки фінансових ризиків; практичними навичками з організації 
ефективного управління фінансовою діяльністю в ризиковому середовищі, 
аналізу нових теоретичних напрацювань у галузі управління фінансовими 
ризиками, використання прийомів пізнання для вивчення фінансових ризиків і 
методів управління ними, обробки вихідної фінансової інформації для оцінки 
фінансових ризиків та ефективності управління ними, оцінювання можливості 
інвестування фінансових ресурсів відповідно до кон’юнктури фінансових 
ринків.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
РИЗИКАМИ. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками. Ризик як 
об’єктивна економічна категорія. Поняття класифікація, її наукове та практичне 
значення. Підходи до класифікації ризиків. Ознаки класифікації: причина 
виникнення, рід небезпеки, характер діяльності, з яким пов’язані відповідні 
ризики, об’єкти, на які спрямовані ризики. Класифікація ризиків за наслідком їх 
діяльності. Класифікація фінансових ризиків. Загальна характеристика основних 
груп фінансових ризиків. Поняття управління ризиком. Стратегія і тактика 
управління ризиком. Структурна схема ризик - менеджменту. Функції ризик - 
менеджменту. Характеристика функцій суб’єкта управління в ризик - 



менеджменті: прогнозування, організація, регулювання, координація, 
стимулювання, контроль. Сутність ризик - менеджменту як форми 
підприємництва. Організація ризик — менеджменту. Основні правила ризик - 
менеджменту. Способи прийняття рішення в стратегії ризик - менеджменту. 
Методи ризик - менеджменту: уникнення, прийняття, передання, зниження. 
Страхування в системі ризик-менеджменту. Основні поняття страхування. 
Страхові ризики. Критерії страхувальності ризиків. Сутність, зміст і види 
страхування. Методи страхування. Переваги страхування як методу управління 
фінансовими ризиками. Основні проблеми страхування. Загальна 
характеристика ризик-менеджменту страховика. Закономірності 
функціонування страхових компаній. Джерела коштів страховика. Структура 
коштів страхової компанії. Інвестиційна діяльність страховиків. Стійкість 
страхової компанії. Оцінка ризиків функціонування страхової компанії. 
Загальна характеристика страхового андерайтингу. Практичне застосування 
ризик-менеджменту в страхуванні. Політико-економічний ризик у системі 
ризик-менеджменту. Суть політико-економічного ризику (ризику країни) та 
міжнародного ризику. Чинники, що обумовлюють політико-економічний ризик. 
Методи управління ризиком країни. Характеристика методики BERI для оцінки 
ризику країни. сутність методики Швейцарської банківської корпорації 
Визначення рейтингу країни. Рейтинг економічного ризику. Трансляційний 
ризик. Формування рейтингу політичного ризику. Проблеми, що існують при 
визначенні ризику країни. Визначення доцільності страхування політичного 
ризику. Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових угод. Основи 
управління фінансовими ризиками на ринку строкових угод. Сутність 
хеджування. Переваги хеджування як методу управління фінансовими 
ризиками. Процедура прийняття рішення про хеджування. Стратегії та 
інструменти хеджування фінансових ризиків. Загальна характеристика 
інструментів хеджування. Міжнародний досвід управління фінансовими 
ризиками на ринку строкових угод. Сучасна практика управління фінансовими 
ризиками в Україні. Інтеграція страхових організацій та комерційних банків у 
сфері ризик-менеджменту. Економічні передумови взаємодії страхових 
організацій і банків у сфері ризик-менеджменту. Переваги співпраці страхових 
компаній і банків. Приклади співпраці страховиків та банківських установ. 
Синергічний ефект від співпраці та зменшення ризиків. Форми інтеграції 
страховиків і банків. Рівні співпраці страхових компаній і банків. Фінансовий 
супермаркет. Поліс ВВВ, його значення для банків. Зарубіжний досвід 
взаємовідносин страхових компаній і банків у сфері ризик-менеджменту. 
ВИДИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, МЕТОДИ ЇХ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ. 
Управління інвестиційними ризиками. Загальні закономірності управління 
інвестиційними проектами. Критерії оцінки інвестиційного проекту. Оцінка 
економічної ефективності проекту. Застосування методу дисконтування для 
оцінки економічної ефективності проекту. Методи оцінки інвестиційних 



ризиків. Оцінка економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків. 
Методологія оцінки ефективності страхування інвестиційних ризиків. Приклади 
оцінки ефективності страхування політичних ризиків. Практика страхування 
інвестиційних ризиків. Страхування від політичних ризиків. Страхування 
інвестицій від комерційних і фінансових ризиків. Диверсифікація як спосіб 
зниження ризику. Теорія портфеля. Сутність управління портфелем цінних 
паперів. Норма прибутку цінних паперів. Ризик цінних паперів. Кореляція 
цінних паперів та її застосування. Портфель з двох різних акцій. Портфель з 
багатьох акцій. Загальні засади теорії портфеля. Оптимізація його структури. 
Спрощена класична модель формування портфеля. Альтернативні теорії 
формування портфеля фінансових інструментів. Ризик неплатоспроможності 
суб’єктів господарювання. Сутність ризику неплатоспроможності. 
Характеристика джерел ризику неплатоспроможності. Аналіз ризику 
неплатоспроможності підприємства. Експертні оцінки. Коефіцієнтний аналіз. 
Зарубіжні методики. Модель Е. Альтмана. Модель Credit-Men. Оцінка 
фінансових ризиків за допомогою Метода Ліса. Модель CART. Модель 
Таффлера. Модель Д. Чессера. Модель Дж.Фулмера. Французька модель. 
Управління ризиком неплатоспроможності. Кредитний ризик в системі 
фінансових відносин. Сутність кредитного ризику. Причини виникнення 
кредитного ризику. Банківська кредитна політика та ризик. Концепція стратегії 
кредитного ризику. Кількісна оцінка кредитного ризику. Система кількісних 
показників ступеня кредитного ризику. Метод фінансових коефіцієнтів. 
Статистичні методи оцінки ступеня кредитного ризику. Експертні методи 
оцінки кредитного ризику. Аналіз, методи зниження та моделювання 
кредитного ризику. Джерела та структура кредитного ризику. Методи зниження 
кредитного ризику. Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку. 
Сутність іпотеки. Фінансові ризики іпотечного кредитування як специфічна 
загроза в іпотечних операціях. Різновиди ризиків при іпотечному кредитуванні. 
Ризики комерційного банку при іпотечному кредитуванні. Ризики позичальника 
іпотечного кредиту. Ризики пов’язані з предметом застави. Методичні підходи 
щодо управління фінансовими ризиками іпотечного кредитування. Страхування 
в системі управління іпотечними ризиками. Особливості управління 
фінансовими ризиками в банківській діяльності. Стратегія управління 
банківськими ризиками. Класифікація банківських ризиків Методи та 
інструментарії управління банківськими ризиками на мікрорівні. Управління 
банківськими ризиками — невід’ємна складова структури банківського 
менеджменту. Системи та методи управління ризиками. Моніторинг ризику. 
Стратегії управління активами і пасивами банку. Стратегія збалансованого 
управління активами та пасивами. Стратегія управління структурою активів та 
зобов’язань. Відсотковий ризик, методи аналізу та управління. Сутність і зміст 
відсоткового ризику. Значення відсоткового ризику. Стратегії управління 
відсотковим ризиком (загальна характеристика). Метод структурного 



балансування. Управління процентною маржею. Основні положення геп-
менеджменту. Кумулятивний геп. Проблеми практичного застосування геп-
менеджменту. Дюрація як метод управління відсотковим ризиком. Хеджування 
ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів. Процес 
хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок. Опціони відсоткових ставок. 
Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп -контрактів. Управління 
ризиком ліквідності. Сутність ризику ліквідності. Характеристика джерел 
ризику ліквідності. Класифікація ризику ліквідності. Теорії управління ризиком 
ліквідності. Теорія комерційних позик. Теорія переміщення. Теорія очікуваного 
доходу. Теорія управління пасивами. Методи управління ризиком ліквідності. 
Методи управління ліквідністю банку. Стратегія трансформації активів. 
Стратегія запозичення ліквідних засобів. Стратегія збалансованого управління 
ліквідністю. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах. Метод фондового 
пулу. Метод структурування фондів. Метод показників ліквідності. Управління 
грошовою позицією та обов’язковими резервами банку. Валютні ризики 
суб’єктів господарювання, методи аналізу і управління. Поняття і головні 
чинники валютного ризику. Класифікація валютних ризиків. Основні види 
валютного ризику: економічний, трансляційний, угод. Особливості управління 
валютними ризиками. Валютні операції та управління валютним ризиком. 
Управління валютною позицією банку. Управління валютною позицією на 
основі структурного балансування валютних потоків. Управління валютною 
позицією за допомогою строкових валютних угод. Форвардні угоди: мета та 
умови укладання форвардних контрактів. Особливості обрахунку форвардних 
курсів. Форвардні угоди на нестандартні терміни. Нові форми форвардних угод. 
Використання форвардних угод на українському валютному ринку. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


